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تتمات
لوزان تنام على تمديد ( ...تتمة �ص)1

م��ح��م��د ف��ن��ي��ش ل��ل��وزي��ر أش����رف ري���ف���ي ،ع��ل��ى خلفية
االتهامات التي وجهها لحزب الله ،متوجها ً له بالقول،
أن��ت وزي��ر للعدل ،الحري بك إن كنت تثق بصدق ما
تتهم به ح��زب الله من تبييض ل�لأم��وال أن تتصرف
كوزير للعدل ،ال كمسؤول ميليشيوي ،ومع احتدام
النقاش وتدخل المتدخلين ،ق��ال فنيش ،البينة على
ال��م��دع��ي ،وال��ق��ض��اء ه��و الفصل وم��ا ع���داه ،فليصمت
كل من يرمي اتهاماته لتشويه صور أنبل ظاهرة في
لبنان والبالد العربية.
خرق الخالف الحاد ال��ذي وقع بين وزي��ر العدل أشرف
ريفي ووزراء ح��زب الله على خلفية اتهام األول الحزب
بتبييض األموال والتهرب من الضرائب ،هدوء جلسة مجلس
الوزراء أمس.

فنيش لريفي :قدّم أدلتك
مقصرا ّ
للقضاء أو تكون
ّ

وتوجه الوزير محمد فنيش إلى الوزير ريفي العائد من
الرياض حيث شارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد،
بالقول« :ال يجوز لك في المؤتمرات التي تمثل فيها لبنان أن
تتكلم باسمك وتوجه اتهامات من دون أن تكون في حوزتك
أية أدلة ،وإذا كنت تملك أد ّلة وإثباتات ،عليك في هذه الحالة
مقصرا ً ال سيما أنك وزير
إحالتها إلى القضاء ،وإلاّ تعتبر
ّ
للعدل».
وتابع فنيش« :ما قمت به هو تواطؤ وافتراء ،وإذا كان هدف
اإلسرائيلي واألميركي من اتهام حزب الله بتبييض األموال
ومخالفة القوانين ،هو تشويه صورة الحزب والمقاومة ،فما
هو هدفك من الحملة التي تشنها على الحزب»؟
وعلمت «ال��ب��ن��اء» أن وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد
المشنوق لعب دور اإلطفائي للسجال كما ساهم رئيس
الحكومة تمام سالم بترطيب األج��واء ،لكن من دون وضع
ض��واب��ط حتى ال تتكرر ال��م��واق��ف المسيئة إل��ى مكونات
الحكومة للمحافظة عليها.
أما الموضوع اآلخر الذي أخذ حيزا ً من الجلسة فهو قضية
ترحيل اللبنانيين من اإلمارات ،وأكد رئيس الحكومة متابعته
لهذا الموضوع وكشف أن عدد المرحلين من اإلم��ارات هم
باآلالف وليس من اللبنانيين فقط.
بعد ذلك ،بحث المجلس البنود الواردة في جدول األعمال

فوافق على نقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة إلى
موازنة بعض ال��وزارات واإلدارات لعام  2015على أساس
القاعدة اإلثني عشرية ،والتمديد لشركة سوكلين ثالثة
أشهر ،فيما أرجأ البحث في موضوعي إحالة جريمة بتدعي
على المجلس العدلي واألساتذة المتعاقدين.
وفي الجلسة أيضا ً أص ّر ريفي على تسجيل شكره لوزير
التربية الياس بو صعب في المحضر وذلك بعد الموافقة
على مشروع مرسوم يرمي إلى إنشاء ثانوية رسمية باسم
« ثانوية الشهيد الرائد وسام عيد الرسمية»  -في دير عمار
في قضاء الضنية.

الحوار مستمر

وفيما تستكمل الجولة الحوارية التاسعة بين حزب الله
وتيار المستقبل البحث في بندي تنفيس االحتقان ورئاسة
الجمهورية .على رغ��م األج���واء المحتقنة بين الطرفين
وتوزيع المهام بين رافضي هذا الحوار ،بتوجيه االتهامات
للحزب للضغط عليه ،أكدت مصادر مطلعة لـ»البناء» أن
«تيار المستقبل أوحى في الجلسة األخيرة من الحوار االلتزام
بعدم االستفزاز وعدم االفتراء ،مع االحتفاظ بهامش التذكير
دائما ً بالملفات الخالفية مع حزب الله والمتعلقة بالمحكمة
والسالح والتدخل في سورية».
وأش��ارت المصادر إلى «أن الجلسة انتهت بجو رمادي
يرجح فيه خفض سقف االستفزاز من قبل ن��واب ووزراء
المستقبل ،لكن من دون وعد بعدم تكرارها» .وهنا أكدت
أوس���اط سياسية ل��ـ»ال��ب��ن��اء» أن ال��ح��وار بين الجانبين
سيستكمل ولن ينفجر ،لكن من دون أن يحقق أي حل في
الملف الرئاسي الذي يطمح تيار المستقبل في إحداث خرق
فيه.
وف��ي ال��م��وازاة ،أك��دت كتلة الوفاء للمقاومة «أن أج��واء
التفاهم والمقاربات بين وف��دي الفريقين المتحاورين لن
تلقى إال الدعم والتأييد» ،مؤكدة «أن الحوار مستمر على رغم
بعض المواقف التصعيدية التي تع ّكر هذه األجواء».

بري متمسك بالتشريع

على الصعيد النيابي ال ت��زال التحضيرات جارية لعقد
الجلسة التشريعية ووض��ع ج��دول أعمالها ال��ذي لن يمر
بسهولة وسط تباين المواقف النيابية من طبيعة التشريع
الذي يحق للمجلس ممارسته في ظل شغور موقع رئاسة
الجمهورية.

الخروج في طريق ( ...تتمة �ص)1
 أميركا الجديدة ل��ن تستسلم ،تحرفم��س��ار ش��راع��ه��ا م���ع ري���ح ج���دي���دة ،تهدئ
جبهات نيران أوروبا تحت رماد أوكرانيا،
وت��ت��ج��ه ل��ت��س��وي��ات وت��ف��اه��م��ات ال���ح���د من
الخسائر في آسيا ،ويقودها حس القراصنة
وتجار الذهب والجياع من مهاجري أوروبا
ال��ت��ائ��ه��ي��ن ف���ي ال��ب��ح��ار وج��ن��ون��ه��ا ،إلدراك
مكانة أفريقيا ف��ي حروبها ال��ج��دي��دة ،ففي
أف��ري��ق��ي��ا ك��ل ش��يء ينبئ ب��ال��م��وت الرهيب،
األمراض المتفشية تصير سوقا ً البتكارات
ت��ح��ت ال��س��ي��ط��رة ل��س��وق ال�����دواء ،وح���روب
األع���راق واألدي���ان والقبليات س��وق سالح
ن��م��وذج��ي��ة ،وال��م��ج��اع��ات ال��ق��ات��ل��ة والجفاف
س��وق��ا ً لالستثمارات ف��ي أش��د بقع األرض
خصوبة ،وتقديم أحدث ابتكارات منظومات
ال�����ري وال���ت���خ���زي���ن ،وال���ش���ع���وب ال���ت���ي لم
تكتشف بعد الجيل األول من التكنولوجيا
ستلتهم بنهم ك��ل جديد حتى بلوغ الجيل
ال��ع��اش��ر ،تتجه أم��ي��رك��ا ل��ل��ق��ارة ال��ت��ي تشكل
خ��زائ��ن ال��غ��ذاء العالمية ،ورك���ود األس���واق
الصناعية شفاؤه في مخزون األرض من
الثروات المعدنية البكر ،وفي أفريقيا يتقرر
مصير القوة الصينية ،ووراثة الشيخوخة
األوروب�����ي�����ة ،واإلم����س����اك ب��خ��ط��وط النقل
البحري بين أوروبا والهند والصين وشرق
آسيا ،والممرات المائية الحساسة في باب
المندب وجبل طارق وقناة السويس.
 م���ن ل��ي��ب��ي��ا إل����ى م���ال���ي إل����ى الكونغوونيجيريا وال��ص��وم��ال وال��س��ودان وتشاد
وص���والً ل��ل��غ��اب��ون وأن��غ��وال وغ��ي��ره��ا تموج
أفريقيا بنيران تلتهم األخ��ض��ر واليابس،
تحت نظر أميركا ،وبتشجيع منها في كثير
من األحيان ،لتبدو جولة المواجهة الجديدة
فلسفيا ً ت��ح��ت ع��ن��وان ج��دي��د ،االن��ت��ق��ام من

ال��ج��ذور ال��ت��ي تشكل ع��ق��دة ال��ذن��ب ب��دالً من
عقدة النقص هذه المرة ،فكم من األلوف من
األفارقة قضوا وهم يجلبون في صناديق
الخشب مقيدين بالسالسل لتنهض أميركا
برفاهها ،وتصير كما نعرفها ،وتعترف بعد
قرنين من والدتها بذوي األصول األفريقية
مواطنين ينتخبون ،ويستنخب من بينهم
رئيس للواليات األميركية المتحدة.
 تموضع أميركي نحو أفريقيا ،تبشربه السياسات األميركية نحو ليبيا ،وتبدو
ت��رك��ي��ا ش��ري��ك��ا ً أف��ري��ق��ي��ا ً ألم��ي��رك��ا فتحظى
ب��ال��دالل ،بعدما فشل المشروع األميركي
ف���ي آس���ي���ا ،وف��ش��ل��ت ت��رك��ي��ا ف���ي استحقاق
الشراكة ،ومثلما ستسعى واشنطن لحصار
بكين وقطع الطريق على تنامي قوة إيران
من بوابة أفريقيا لتضمن ع��ودة قوية نحو
آسيا ،سيسعى األتراك إلعادة إنتاج دورهم
اآلس��ي��وي م��ن دوره���م األف��ري��ق��ي تأسيسا ً
على دوره��م الليبي ،وم��ن ينتبه ل��ن يفوته
أن ي��رى األسبقية «اإلسرائيلية» في التنبه
ألفريقيا ،والحظوة التي ستفرضها المهام
األفريقية لمكانة «إسرائيل».
 التسويات والتفاهمات ستعيش لعقدق����ادم ي���ك���ون ال���ص���راع ف��ي��ه م��س��ت��ت��راً ،في
أفريقيا ،حتى يجيء وقت تظهير المعادالت
الجديدة ،وه��ذه المرة أم��ام تحالف الصين
وروس���ي���ا وإي������ران ودول ال��ب��ري��ك��س تحد
اس��م��ه أف��ري��ق��ي��ا ،ل��ح��م��اي��ة ال���ت���وازن���ات التي
كلفت تضحيات جساماً ،وتكريس معادالت
إنسانية جديدة ،تقودها جنوب أفريقيا التي
ت��رم��ز بعضويتها ف��ي ال��ب��ري��ك��س وبتاريخ
نضالها اإلن��س��ان��ي للصورة التي نحب أن
نراها ألفريقيا.
ناصر قنديل

الجي�ش ي�سيطر ( ...تتمة �ص)1
واعتبر الجنرال األميركي أن
إنشاء قوة من مقاتلي «المعارضة
ال��س��وري��ة» ه��دف��ه األس��اس��ي هو
ال��ت��ص��دي «ل��م��ت��ش��ددي تنظيم
داع�����ش» ،ح��ي��ث ش���رع الجيش
األم��ي��رك��ي ف��ي ش��ب��اط ف��ي انتقاء
األعضاء لتدريبهم في معسكرات
تقام في  4دول بالمنطقة.
إل���ى ذل���ك ،أع���رب السيناتور
األميركي ريتشارد بالك الذي يمثل
والية فرجينيا في مجلس الشيوخ،
عن قلقه من مصير منطقة الشرق
األوس��ط بأكملها في حال سقوط
دمشق وسورية.
وق��ال السيناتور ال��ذي ك��ان قد
أعرب عن شكره للرئيس السوري
بشار األسد على الجهود التي بذلها
من أجل حماية المسيحيين ،أنه
«في حال سقوط دمشق ،سيرتفع
العلم األس���ود واألب��ي��ض المروع
لـ»داعش» فوق سورية» .وتابع:
«خالل شهور بعد سقوط دمشق،
سيسقط األردن ولبنان» .واعتبر
أن تنظيم «داعش» سيتوجه بعد
ذلك إلى أوروبا.
وأع����اد ب�ل�اك إل���ى األذه����ان أن
س��ن��وات ال��ت��دخ��ل األم��ي��رك��ي في
الشرق األوسط وفي مناطق أخرى
أسفرت عن تشريد أعداد هائلة من
المسيحيين في سورية والعراق
والبلقان.
وي��ؤك��د ب�ل�اك ال����ذي خ���دم في
قوات المارينز ،ثم عمل في هيئة
القضاء العسكري التابعة للجيش
األميركي قبل انتخابه ممثالً لوالية
فرجينيا ف��ي مجلس ال��ش��ي��وخ،

أن الحكومة ال��س��وري��ة تحارب
«داع���ش» بصورة فعالة وتعمل
على حماية المسيحيين الباقين
في سورية .وأضاف« :إنني أنظر
إلى سورية باعتبارها مركز ثقل...
بالنسبة للحضارة الغربية».
وتابع« :في حال سقوط سورية،
سنرى تقدما ً سريعا ً لإلسالم في
أوروبا».
وف��ي السياق ،استغرب وزي��ر
الخارجية الروسي سيرغي الفروف
م��ن اخ��ت�لاف م��واق��ف التحالف
الدولي بقيادة الواليات المتحدة
من محاربة تنظيم «داع��ش» في
العراق وسورية.
وأعاد إلى األذهان أن التحالف
يعمل ف��ي ال��ع��راق اع��ت��م��ادا ً على
الموافقة الكاملة م��ن الحكومة
العراقية ،مشيرا ً إلى انعدام مثل
هذا األساس القانوني في ما يخص
الضربات التي يشنها التحالف إلى
أراضي سورية ،وقال« :اتخذ قادة
التحالف موقفا ً مسيسا ً صارخاً،
معتبرين أن التعاون مع الحكومة
السورية في محاربة «داعش» أمر
عديم الشرعية .وإنني أرى أن مثل
هذا الموقف غير بناء».
وذكر الفروف أن واشنطن قبلت
التعاون مع الحكومة السورية في
إتالف ترسانة سورية الكيماوية،
مشددا ً على أن الخطر الذي يمثله
اإلرهاب ليس أقل من خطر األسلحة
الكيماوية.
ودع��ا ال��وزي��ر ال��روس��ي في هذا
السياق شركاء روسيا الغربيين
إل��ى العمل تحت إش��راف مجلس

األمن الدولي إلجراء تحليل شامل
لألخطار القائمة في منطقة الشرق
األوسط وشمال أفريقيا وبالدرجة
األول��ى خطر اإلره���اب والتطرف،
وذل����ك م���ن أج���ل وض���ع م��ق��ارب��ة
م��ش��ت��رك��ة تعتمد ع��ل��ى معايير
موحدة.
واعتبر أن مثل ه��ذا التحليل
ضروري لكي «ال ينشب هناك وضع
غريب ،عندما يحارب الجميع في
حالة من الحاالت جماعة إرهابية
معينة ،وف���ي ال��ح��االت األخ���رى
يعتبرون نفس المتطرفين كشركاء
ف��ي ال��ج��ه��ود ال��م��ب��ذول��ة إلس��ق��اط
األنظمة التي ال ت��روق (للشركاء
الغربيين)».
وق����ال ردا ً ع��ل��ى س����ؤال ح��ول
اح��ت��م��ال ان��ض��م��ام روس���ي���ا إل��ى
التحالف الدولي الخاص بمكافحة
اإلرهاب« :إننا نعمل بنشاط لدعم
العراق في ضمان قدراته الدفاعية
وتعزيزها في وجه تنظيم «الدولة
اإلسالمية».
م��ي��دان��ي��اً ،اس��ت��ع��اد الجيش
السوري أمس سيطرته على تلة
ال��م��ض��اف��ة االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ،بعد
س��اع��ات م��ن سيطرته على قرية
ح���ن���درات ف��ي ال��ري��ف الشمالي
لمدينة حلب .كما سيطرت وحدات
الجيش على م���زارع العرندس
ومزارع الغنم ومزرعة الحلبي في
محيط حندرات ،في حين استهدف
ال��ج��ي��ش بالمدفعية واألس��ل��ح��ة
ال��رش��اش��ة م��راك��ز وتحصينات
المسلحين وت��ح��رك��ات��ه��م داخ��ل
مخيم حندرات.

ما هو م�شروع ( ...تتمة �ص)1
وفيما علم أن «القوات اللبنانية» لن تشارك في جلسة
تشريعية إال بموضوعين محددين هما قانون االنتخاب
والموازنة العامة التي تتضمن على هامشها ملف سلسلة
الرتب وال��روات��ب ،نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه
بري عنه «تمسكه بالتشريع وض��رورة اضطالع الحكومة
بمسؤوليات أحدثها الفراغ الرئاسي ،مؤكدا ً حرصه على
المحافظة األمينة ألحكام الدستور ،آخذا ً في االعتبار المشاعر
التي تتحكم بالمسيحيين ،وآم� ً
ل�ا أن تتوصل القيادات
المسيحية إلى مخرج يلبي حاجة البالد إلى رأس السلطة
الدستورية».
وأكد بري ،من جهة أخرى« ،ثبات المسار الحواري بين
تيار المستقبل وحزب الله وأن ال معوقات أمامه ،فهو عامل
استقرار للوضع الداخلي وسط اهتزازات المنطقة» .واعتبر
الرئيس بري أنّ المظلة الدولية واإلقليمية ما زالت تراعي
تحييد لبنان عن الصراع الميداني القائم في المنطقة.

اإلدعاء على  17إرهابيا ً

وف���ي م��وض��وع غ��ي��ر ب��ع��ي��د ،واص���ل ال��ق��ض��اء محاكمة
اإلرهابيين ،وأمس أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي
صوان ،قرارا ً إتهاميا ً في حق  17شخصا ً لبنانيا ً بينهم ستة
موقوفين ،في جرم االنتماء إلى تنظيم «داعش» بهدف القيام
بأعمال إرهابية والقتال ضد الجيش في طرابلس وقتل
ومحاولة قتل عسكريين وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية
ومحاولة السفر إلى سورية عبر مرفأ طرابلس للقتال في
صفوف «داعش» في سورية سندا ً إلى مواد تصل عقوبتها
إلى اإلعدام.

مجلس األمن يدعو
إلى تقديم مساعدات للبنان

في غضون ذلك ،دعا مجلس األمن الدولي ،قبيل انعقاد
المؤتمر الدولي الثالث للمانحين في  31آذار في الكويت،
المجتمع الدولي إلى «تقديم مساعدات سخية للبنان الذي
يستضيف أكثر من مليون نازح سوري».
وعبر األعضاء الخمسة عشر في مجلس األمن ،في بيان
صدر عنهم باإلجماع ،عن «قلق بالغ إزاء تداعيات استضافة
أكثر من  1.18مليون ن��ازح س��وري على استقرار لبنان
واقتصاده ،وإزاء التحديات االستثنائية التي يطرحها هذا
الوجود».

عبا�س :ت�صريحات نتنياهو
وليبرمان عن�صرية
وصف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ،تصريحات نتنياهو
وليبرمان بالعنصرية ،فيما أع��رب عن قلقه البالغ من «التصريحات
«اإلسرائيلية» حول انتهاء مبدأ حل الدولتين».
وقال عباس في مستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ظهر أمس :باألمس انتهت
االنتخابات «اإلسرائيلية» ،وكنا نراقبها وبطبيعة الحال ال نرى نتائجها.
وأض���اف« :نحن أك��دن��ا ون��ؤك��د أننا ال نتدخل ف��ي ال��ش��ؤون الداخلية
«اإلسرائيلية» ،ولكن من حقنا أن نسأل عن العرب ماذا يعملون ،وماذا يمكن
أن يعملوا ،وكيف يؤدون واجبهم ،وكيف يأخذون حقوقهم كمواطنين ،من
هذه الزاوية كنا نتابع».
وقال عباس« :ما سمعناه باألمس مقلق جداً ،ال أقول إن هذا الحديث
جديد ،عندما تكلّم نتنياهو أنه لم يعد هناك حل الدولتين ،وأنه ال يريد أن
تقوم دولة فلسطينية ،باإلضافة إلى أن (أفيغدور) ليبرمان يقول إنه ال بد
من قتل كل العرب في «إسرائيل» .هذه أحاديث عنصرية».
وأض��اف« :إن صح هذا الكالم ،فمعنى ذلك أنه ال توجد جدية لدى
الحكومة «اإلسرائيلية» للحل السياسي الذي يؤدي إلى إقامة دولتين
على أساس الشرعية الدولية ،دولة فلسطينية على حدود عام 1967
وعاصمتها القدس ،وحل كل القضايا العالقة».
وتابع« :لذلك نحن لن نتراجع عن مواقفنا في المطالبة بتحقيق
الشرعية الدولية ،وكذلك من حقنا أن نتوجه إلى كل مكان في العالم من
أجل تحقيق الحق حسب الشرعية الدولية».

أما القوة العسكرية اإليرانية فهي مؤسسة على عقيدة
الدفاع ض� ّد ال��ع��دوان وحماية االستقالل اإلي��ران��ي ،ولم
تسجل منذ قيام الجمهورية اإلسالمية أيّ بادرة إقليمية
يمكن وضعها ف��ي خانة ات��ه��ام إي���ران بانتهاج طريق
ال��ع��دوان ض� ّد أي دول��ة م��ج��اورة ،بل كانت االع��ت��داءات
ومحاوالت التخريب تنطلق الستهداف إيران بدعم وتمويل
وتدبير من أطراف وجهات عربية تعادي إيران كامتداد
للعداء الغربي ض ّد هذه الدولة اإلقليمية الفاعلة التي
فرضت حضورها في العالم والمنطقة وهي تقدّم الدليل
على مدى وهن اإلرادة السياسية عند خصومها العرب
الذي يتص ّرفون كتابعين للغرب ومخططاته ،ويبدّلون
أولوياتهم تبعا ً لمشيئته ويكفي للداللة ما حصدته إيران
من تط ّور ونهوض اقتصادي وصناعي بينما تبدّد ثروات
العرب الطائلة خارج هموم التنمية والتقدّم االجتماعي
والحضاري.
ثالثاً :يمكن لنا الحديث عن المشروع اإليراني انطالقا ً
من عملية التغيير التي جرت في المجتمع بصورة تحفظ
حقوقا ً متساوية لسائر المواطنين ،ومن يتع ّرف عن قرب
إلى التجربة اإليرانية الغنية يجد في التوجهات اإلعالمية
والثقافية للدولة اإليرانية دع��وات متواصلة لرفض
التمييز الطائفي أو المذهبي انطالقا ً من أولويات االستقرار
اإلي��ران��ي ،وم��ن فهم خصائص ال��ج��وار وحساسياته،
بينما تحرص القيادة اإليرانية على مد اليد إلى جميع
حكومات الجوار من دون استثناء ،فهي رسمت هويتها
المبدئية برفض االعتراف بالكيان الصهيوني ،وبمساندة
الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة الفلسطينية ،ألنها
تمثل حصيلة التجربة التاريخية للمنطقة منذ اغتصاب
فلسطين ،والتي تقود إلى فهم الدور المحوري لـ«إسرائيل»
كمركز عدواني متقدّم مهمته حماية الهيمنة االستعمارية
الغربية ،ولذا لم يكن من المصادفة في فجر الثورة تسليم
سفارة الكيان الغاصب إلى منظمة التحرير في خطوة
كانت ذات داللة مؤسسة لسياسة إيران اإلقليمية ولم يكن
من المصادفة تأسيس التحالف السوري اإليراني على
قاعدة الصمود في وجه «إسرائيل» ،واحتضان فصائل
المقاومة في لبنان وفلسطين.

ما س ّماه المتحاملون على إيران بالمشروع الفارسي
في المنطقة موجه ض ّد العدوانية الصهيونية والهيمنة
الغربية االستعمارية ،وبالتالي يصبح من قبيل التحريض
األعمى والديماغوجيا الكالم عن هذا المشروع المزعوم
وكأنه موجه ض ّد العرب.
رابعاً :حرصت إيران على عدم االنجرار إلى مواجهات
إقليمية تضعها في نزاع مع أيّ دولة عربية ،وهي كانت
الجهة المعتدى عليها في الحرب التي ش ّنتها حكومة بغداد
في عهد الرئيس الراحل صدام حسين الذي بادر إلى إلغاء
اتفاق الجزائر الذي عقده مع نظام الشاه وأعلن الحرب
على الجمهورية اإليرانية فور قيامها بتحريض أميركي
غربي ،وبدعم شامل من حكومات الخليج بقيادة المملكة
السعودية وعلى رغم معرفتها الدقيقة باألدوار والمواقف
حرصت القيادة اإليرانية على االحتفاظ بالتواصل الممكن
مع حكومات المنطقة وظلت ترسل عروض التعاون.
إيران مصدر قوة للعرب بتحالفها مع الدولة الوطنية
العلمانية السورية والمقاومة اللبنانية في مجابهة
االح��ت�لال الصهيوني للبنان ،وعبر مساندة المقاومة
الفلسطينية سمح الدعم اإليراني ببناء منظومات القوة
التي أجبرت االحتالل على الهروب من قطاع غزة ،كما هرب
من لبنان ،والقوة االقتصادية والتقنية اإليرانية المتقدمة
توفر اليوم فرصة للعرب للتعلم من التجربة اإليرانية
والكتساب الخبرات والمعارف المهمة ،والنموذج اإليراني
في تكوين قوة ذاتية مستقلة ومتطورة يقدّم درسا ً مه ّما ً
للعرب في صياغة مشروع التح ّرر والتنمية ،أما مشروع
إيران اإلقليمي فهو مشروع محور المقاومة لص ّد الخطر
الصهيوني وردع��ه ،وهو مشروع عالقات شراكة وجوار
قاعدتها االستقالل واإلرادة الحرة المناهضة للهيمنة ،وما
يردّده البعض عن أطماع إيرانية أو نفوذ إيراني ليس سوى
افتراء يتوخى أصحابه مراكمة الحواجز النفسية المعيقة
للتفاعل البناء مع النموذج اإليراني وألنهم يخشون على
مصالحهم من يقظة الجماهير وإدراك��ه��ا لقوة الطريق
اإليراني إلى االستقالل والتقدم كنموذج يحتذى في تحدّي
الهيمنة االستعمارية وتحقيق الكرامة القومية.

غالب قنديل

«نتنياهو كان على �صواب!» (تتمة �ص)1
واليسار في «إسرائيل» بأنه رئيس حكومة الشلل ،وظل
يعتبر أيضا ً شخصية غير مبادرة وغير جذابة وفيها
الكثير من مالمح الفشل العسكري واألمني والسياسي
على السواء.
وف��ي الواقع ف��ان شخصية نتياهو السياسي مرت
بمرحلتين في «إس��رائ��ي��ل» ،إحداها سجلت كبوة في
نجوميتها خالل السنوات األخيرة من حكمه ،ولكن قبل
هذه الفترة ،وتحديدا ً عند بدايات بروز نجمه كمنافس
قوي على زعامة الليكود ،فان شخصيته كانت محط
إعجاب على ضفتي اليمين واليسار .لقد نجح العاملون
في فريقه آن��ذاك أن يقدموه للمجتمع «اإلسرائيلي»
بوصفه اليهودي ال��ذي يحاكي النموذج األميركي.
وتوقعت دعايته حينها أن يرسي في عهده فيما لو وصل
لرئاسة الحكومة أفضل العالقات بين تل أبيب وواشنطن
ألن بيبي يعرف أميركا جيدا ً ويعرف كيف يخاطب نخبها
ومراكز القرار فيها ،وهذه أهميته قياسا ً بباقي زعماء
اليمين في «إسرائيل» الذين معظمهم جاء إلى «أرض
الميعاد» من دول أوروبا الشرقية.
وخ�لال المواجهة األخ��ي��رة عشية االنتخابات في
الكونغرس التي بادر إليها «بيبي» مع الرئيس األميركي
ب��اراك أوب��ام��ا ،ق��ال الكثيرون من «اإلسرائيليين» إن
نتنياهو أخطا وأساء للعالقة األميركية «اإلسرائيلية»،
وأنه لو كان بن غوريون ال يزال ح ّيا ً لكان ضربه على
أط��راف أصابعه وذك��ره بوصيته بخصوص أن على
«إسرائيل» أال تستفز الدولة التي تلعب دور الحليفة
االستراتيجية لضمان أمنها.
 ...ولكن اليوم وبعد فوزه في االنتخابات «اإلسرائيلية»،
فربما توافرت فرصة إلعادة التفكير بوجهة النظر اآلنفة التي
خطأت نتنياهو .ربما األكثر قربا ً للمنطق في «إسرائيل»

القول إن بيبي لم يخطئ وإنه أثبت أنه يعرف جيدا ً أميركا
ويعرف جيدا ً كيف يخاطبها وكيف يدير لعبة اللوبي
اليهودي داخلها لمصلحة وجهة النظر «اإلسرائيلية»
حينما تختلف مع وجهة نظر البيت األبيض.
يقول أصحاب هذه النظرية إن جزءا ً كبيرا ً من تعاضد
اليمين الصهيوني وراء نتنياهو في هذه االنتخابات،
كان سببه إحساس جمهور اليمين بأن نتنياهو الذي
تحدى أوباما في عقر داره احتجاجا ً على سياسته تجاه
إيران ،يمكن الرهان عليه بقوة لجهة أنه سيتحدى أي
رئيس أميركي يطلب منه االنسحاب من المناطق العربية
المحتلة وتفكيك المستوطنات.
بال شك أدى نجاح نتنياهو ال��ذي رفع عقيرته قبل
أيام بوجه الرئيس األميركي إلى تعزيز قناعة موجودة
في «إسرائيل» منذ انهيار نظام الرئيس المصري حسني
مبارك ،ومفادها أن أميركا لم تعد إمبراطورية وأصبحت
أقل قدرة على التأثير في أحداث الشرق األوسط العامة،
وغير العامة .يتذكر هؤالء بهذه المناسبة أن االنقالب
األبيض الذي قام به مناحيم بيغن نهايات سبعينات
القرن الماضي وأدى للمرة األولى إلى خروج حزب العمل
من الحكم ،ك��ان وراءه األصابع األميركية .والسؤال
اآلن هل فقدت واشنطن ناصية تحريك خيوط اللعبة
الداخلية في «إسرائيل» ،وبدل ذلك أصبحت تل أبيب هي
األقدر على التدخل في اللعبة الداخلية األميركية وعكس
نتائجها عندها داخلياً.
يستدرج هذا السؤال المتوقع أن يكون مدار نقاش في
«إسرائيل» خالل الفترة التالية؛ استنتاج عريض حول
االنتخابات «اإلسرائيلية» يقول :ليس نتيناهو من هزم
التوقعات وربح ،بل أميركا هي التي تتغير.

يوسف المصري

الجعفري ي�ؤكد ( ...تتمة �ص)1
وأع��اد إل��ى األذه���ان أن واشنطن قبلت التعاون مع
الحكومة السورية في إتالف ترسانة سورية الكيماوية.
وشدد على أن الخطر الذي يمثله اإلره��اب ليس أقل من
خطر األسلحة الكيماوية.
وأعلن الوزير الروسي أن الجانبين ناقشا الملف النووي
اإليراني مؤكدا ً أن الجانبين الروسي والعراقي «مهتمين
بإنجاح المفاوضات النووية ضمن المهل المحددة».
وأشار إلى أهمية إشراك إيران في المحادثات الخاصة
بقضايا الشرق األوسط وقال« :نحن متفقون في شأن أهمية
إشراك إيران على أساس التكافؤ في أغلب المحادثات التي
تخص مشاكل الشرق األوسط وشمال أفريقيا».
ب��دوره ،ق��ال الجعفري« :إن جهود القوات العراقية
المشتركة تتضافر لمواجهة تنظيم «داعش» في العراق،

هل تدفع القوى ( ...تتمة �ص)1
�س��رت مصادر يمنية واسعة اإلط�لاع خلفية هذا
وف� ّ
التصعيد المفاجئ ل�لأوض��اع ف��ي ع��دن ،بأنه دف��ع من
القوى الخليجية للبالد نحو الحرب األهلية وورقة تم ّرر
من خاللها تلك الدول مشروع تدمير اليمن ،عبر استهداف
الجيش لتمكين المسلّحين التكفيريين وتنظيم «القاعدة»
من السيطرة على الجنوب اليمني في شكل كامل ،منبّهة
إلى أن دعوات حزب اإلصالح لـ«إنقاذ» محافظة حضرموت
تصب في هذا اإلطار.
وأشارت المصادر المقربة من حركة «أنصارالله» إلى
أن القوى الخارجية تحاول إستغالل البعد الديموغرافي
والتاريخي  -المتم ّثل بالقضية الجنوبية  -لتحويلها إلى
مسرح لمشروعهم الخبيث بعدما كانت مدينة مسالمة.
وأوضحت المصادر أن أهمية عدن تنبع من موقعها
االستراتيجي كبوابة يمنية للمالحة الدولية ،ومن أهميتها
العسكرية باعتبارها على مقربة من البارجات األميركية
والفرنسية المتواجدة في المياه الدولية.
وع��ن معسكر ال��ق��وات ال��خ��اص��ة ال���ذي سيطر عليه
مسلحون موالون لهادي ،كشفت المصادر أن إحدى أبرز
مهماته كانت رصد تواجد البارجات األميركية في المياه
الدولية ،ما يعزز بحسب تلك األوس��اط وج��ود مؤامرة
دولية على البالد.
وكان الخالف بدأ حينما رفض قائد القوات الخاصة
عبد الحافظ السقاف المحسوب على الرئيس السابق علي
عبدالله صالح يقضي بإقالته من منصبه وتعيين العميد
ركن ثابت جواس مكانه.
وخلّف القرار توترا ً شديدا ً بين اللجان الشعبية وقوات
األم��ن الخاصة التي تض ّم نحو ألفي جندي بلغ مداه
بالوصول إلى أبواب أول مطار دولي في البالد.
وكانت منطقة العريش المحاذية للمطار ومنطقة المعال
بمحافظة عدن ساحات اشتباك بين الطرفين استخدمت
فيها األسلحة المتوسطة والخفيفة وقذائف «آر بي جي»
د ّوى صوتها ليالً واستؤنف صباحا ً ليحسم األمر بتدخل
الجيش بدباباته والسيطرة على المطار.
وفي وقت سابق أعلن مصدر أمني في الرئاسة اليمنية
أن الرئيس عبدربه منصور هادي ُنقل إلى «مكان آمن»
بعد تعرض المجمع الرئاسي في عدن حيث يقيم لغارة
جوية.

وأكد المصدر «إج�لاء الرئيس هادي إلى مكان آمن»،
موضحا ً أنه «لم يغادر البالد».
وذك��رت مصادر أمنية ان الغارة لم تتسبب بإصابة
مبنى القصر ،وردت المضادات األرضية مجبرة الطائرة
على االنسحاب ،مضيفة أن الضربة أصابت تلة قريبة.
من جانبه ،أفاد مصدر نقالً عن شهود عيان أن قصفا ً
نفذته طائرات حربية على مواقع تجمع اللجان الشعبية
في عدن وعلى منطقة المعاشيق ،التي يقع فيها المجمع
ال��رئ��اس��ي ،ون��ف��ذت ال��ط��ائ��رات ض��رب��ات ب��ـ  3ص��واري��خ.
وأضاف أنه جرى قصف مبانٍ تابعة لقوات األمن الخاصة
بصاروخ ،وذلك بعد أن دخل مسلحو اللجان الشعبية
مبنى قيادة قوات األمن الخاصة.
وذكر المصدر أنه ال يزال هناك تحليق للطائرات في سماء
عدن ،يقابله تص ٍد بالمقاومات األرضية من قبل اللجان
الشعبية ،في وقت سيطر مسلحو اللجان فيه على معظم
أجزاء المطار بعد إخراج مقاتلي القوات األمنية منه.
وأشار المصدر إلى ورود أنباء عن مشاركة وزير الدفاع
في عملية استعادة المطار.
و أكدت مصادر يمني ٌة مطلعة أن العميد عبدالحافظ
السقاف ما زال يقود المواجهات ضد المليشيات المسلحة
في عدن .ونفت المصادر األنباء عن استسالمه.
وكان الرئيس هادي قد غادر مقره الرئاسي إلى مكان
آمن بعد تعرض محيط المجمع الرئاسي لغارة جوية.
وفي جنوب اليمن أفاد مصدر عن هدوء حذر في مطار عدن
بعدما سيطرت اللجان الشعبية الموالية للرئيس هادي
عليه .وأض��اف« :أن اللجان المؤيدة سيطرت أيضا ً على
معكسري الـ  20واألمن المركزي في محافظة عدن» .وقالت
اللجان الشعبية« :إنها تواصلت مع وزير الدفاع محمود
الصبيحي لبحث سبل إنهاء حالة التوتر في المحافظة».
وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن وزارة الدفاع
األميركية تواجه أزمة في اليمن بعدما فقدت أثر شحنة
أسلحة ضخمة بقيمة أكثر من نصف مليار دوالر .ونقلت
الصحيفة عن مصادر في البنتاغون أن الشحنة تشمل
مروحيات وسيارات من طراز هامفي وذخيرة ،وبناء على
هذه الواقعة قررت واشنطن تحويل وجهة شحنة أسلحة
أخرى كانت مقررة إلى اليمن بقيمة  125مليون دوالر إلى
دول أخرى في الشرق األوسط وأفريقيا.

مؤكدا ً أن أي قوة خارجية لم تتدخل أيّ في المعارك».
وأك��د الجعفري أن آف��اق التعاون مع روسيا كبيرة
وعلى عدة أصعدة أهمها االقتصادي والعسكري ،مشددا ً
على استمرار دعم روسيا للعراق في المجالين العسكري
واألمني.
وفي ما يتعلّق بالملفات الخارجية ،قال الجعفري إنه لم
يكن هناك أي اختالف حول آليات معالجة بؤر التوتر إن
في ليبيا أو سورية أو اليمن.
وبخصوص الحملة األمنية الموجهة لتحرير األراضي
العراقية من سيطرة التنظيم ،أوضح الجعفري أن القوات
المشاركة في الحملة من قوات عسكرية وأمنية والحشد
الشعبي والبيشمركة ورجال العشائر تعمل حصرا ً تحت
إدارة القوات الحكومية وال وجود ألي تدخل خارجي.

�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ رسم إنتقال 11/10/8
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية ال��واردات ـ دائرة رسم االنتقال ـ
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول المرفق للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت
ـ شارع بشارة الخوري ـ مبنى فيعاني ـ الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل
منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على
الموقع اإللكتروني.
إسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

1969414

RR145661854LB

2015/01/30

2015/02/06

نزيه وجيه حطيط

2054768

RR145661925LB

2015/01/30

2015/02/06

سعاد خالد توفيق محيو

92587

RR145662863LB

2015/01/26

2015/02/04

جمال خالد محيو

56060

RR145662877LB

2015/01/26

2015/02/04

عبد الرحمن خالد محيو

92595

RR145662885LB

2015/01/26

2015/02/04

محمد خالد محيو

56063

RR145662894LB

2015/01/26

2015/02/04

خليل خالد محيو

92590

RR145662903LB

2015/01/26

2015/02/04

جميلة محمود محيو

135382

RR145662917LB

2015/01/26

2015/02/04

ابراهيم خالد محيو

اليس كلينك طراقجيان

95487

RR145662925LB

2015/01/26

2015/02/04

ريتا جرجي باسيل

586984

RR145664201LB

2015/01/29

2015/02/10

خزامى محمد كنيعو

522475

RR145665136LB

2015/02/12

2015/02/18

ناديا فارس داغر

1778623

RR145665003LB

2015/02/13

2015/02/18

نديم فوزي شحادة

855679

RR145665017LB

2015/02/13

2015/02/18

نبيل فوزي شحادة

855694

RR145665025LB

2015/02/13

2015/02/18

رنده فوزي شحادة

2774530

RR145665034LB

2015/02/13

2015/02/18

تبدأ مدة االعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 535
إعالن عن مناقصة عمومية
يعلن اتحاد بلديات البقاع األوسط عن
رغبته بإجراء مناقصة عمومية لشراء جارفة
ثلوج يمكن للراغبين االط�ل�اع على دفتر
الشروط في االتحاد أثناء الدوام الرسمي.
تقدم العروض وفقا ً لألصول المنصوص
عنها ف��ي دف��ت��ر ال���ش���روط ال��خ��اص إل��ى
قلم االت��ح��اد على أن تصل قبل الساعة

الثانية عشرة من يوم الجمعة الواقع في
.2015/3/27
ي��ج��ري ف��ض ال���ع���روض ف��ي الساعة
العاشرة من صباح يوم السبت الواقع في
.2015/3/28
مكسة في2015/3/2 :
اتحاد بلديات البقاع األوسط بالتكليف
محمد البسط

